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ด่วนมาก 
 
       

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กพ.ทบ.  (กองจัดการฯ  โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๒๒)                                           .           
ที ่    กห ๐๔๐๑/๓๑๓๗                         วันที ่  ๑๕    ส.ค. ๖๒                                 . 
เรื่อง     ขออนมุัติใหก้ าลังพลของ ทบ. เขา้รว่มโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของ กห.       .  
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ลาออก ๒ ต.ค. ๖๒) ตามมต ิกขท. (รบัยศอย่างเดียว)                               
..                                                   
เรียน ผบ.ทบ. 

    - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
 
                                  พล.ท.  คธายุทธ์ เสาวคนธ์ 
                                                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                                                                         ๑๕ ส.ค. ๖๒ 

 
 

 
      พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย ์
               รอง ผบ.ทบ. 
               ๑๙ ส.ค. ๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 

พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน ์
            เสธ.ทบ. 
         ๑๖ ส.ค. ๖๒ 
 
พล.อ. กู้เกียรติ ศรนีาคา 
         ผช.ผบ.ทบ.(๒) 
            ๑๖ ส.ค. ๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 
 
     พล.อ. อภิรัชต ์ คงสมพงษ์ 
                 ผบ.ทบ. 
             ๑๙ ส.ค. ๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ส ำเนำคูฉ่บบั -     

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.          (กองจัดกำรฯ     โทร.๐–๒๒๙๗–๗๑๒๒)                   
ที ่    กห ๐๔๐๑/๓๑๓๗                               วันที่   ๑๕   ส.ค. ๖๒                                                             
เรื่อง ขออนุมตัิให้ก ำลังพลของ ทบ. เขำ้รว่มโครงกำรเกษียณอำยรุำชกำรก่อนก ำหนดของ กห. ประจ ำปี      .   
 งบประมำณ ๒๕๖๓ (ลำออก ๒ ต.ค. ๖๒) ตำมมต ิกขท. (รับยศอย่ำงเดียว)                       

เรียน ผบ.ทบ.  

อ้ำงถึง  คู่มือกำรให้ข้ำรำชกำรทหำรลำออกจำกรำชกำรกอ่นเกษียณอำยุ ตำมมติ กขท. ครั้งท่ี ๒/๖๒ 

สิ่งที่ส่งมำดว้ย  ๑. บัญชีสรปุยอดและรำยชื่อก ำลังพลที่สมัครใจเข้ำรว่มโครงกำรฯ 
 ๒. บัญชีรำยชื่อก ำลงัพลไม่เข้ำหลักเกณฑ ์ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติให้ก ำลังพลของ ทบ. ที่เข้ำร่วมโครงกำรเกษียณอำยุรำชกำร        
ก่อนก ำหนดของ กห. ตำมมติ กขท. (รับยศอย่ำงเดียว) ลำออกจำกรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
(ลำออก ๒ ต.ค. ๖๒) จ ำนวน ๔๖๙ นำย (นำยทหำรสัญญำบัตร จ ำนวน ๑๙๓ นำย  และนำยทหำรประทวน 
จ ำนวน ๒๗๖ นำย) รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ ตำมอ้ำงถึง คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรทหำร (กขท.) มีมติครั้งที่ ๒/๒๕๖๒                   
เมื่อ ๒๖ ก.พ. ๖๒ ก ำหนดแนวทำงกำรขอลำออกตำมโครงกำรเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยได้ก ำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลำออก ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ เป็นข้ำรำชกำรทหำรอำยุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป หรือมีเวลำรำชกำรตั้งแต่          
๒๕ ปี ขึ้นไป (ไม่รวมเวลำรำชกำรทวีคูณ) 
   ๒.๑.๒ มีเวลำรำชกำรเหลือตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป 
   ๒.๑.๓ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนกับกระทรวงกลำโหม 
   ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจำกรำชกำรในกรณีอื่นตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 
   ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย หรืออยู่ในระหว่ำง
กำรลงทัณฑ์ (เว้นผู้รับทัณฑ์ชั้นภำคทัณฑ์) หรือถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดคดีอำญำ ซึ่งมิใช่ควำมผิดลหุโทษ 
หรือกระท ำโดยประมำท 
   ๒.๑.๖ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด ตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วย           
เงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ หรือบ ำเหน็จบ ำนำญปกติ ด้วยเหตุสูงอำยุหรือรับรำชกำรนำน ตำมควำมที่
บัญญัติในพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ หรือพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๒ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรขอลำออกเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด       
จะได้รับกำรพิจำรณำเสนอขอพระรำชทำนยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ เป็นกรณีพิเศษ นับถึง                 
๑ ตุลำคมของปีงบประมำณที่ลำออก  โดยมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้ 
 
                       /๒.๒.๑ ชั้นยศ.... 
 
 



- ๒ - 

   ๒.๒.๑ ชั้นยศนำยพล ต้องครองยศเดิม ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี และให้เลื่อนยศได้           
ไม่เกินยศ พล.อ. 
   ๒.๒.๒ ชั้นยศ พ.อ. ด ำรงต ำแหน่งอัตรำเงินเดือน พ.อ.(พ.) ต้องครองยศ พ.อ. 
อัตรำเงินเดือน พ.อ.(พ.) มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี ให้เลื่อนยศ เป็น พล.ต. 
   ๒.๒.๓ ชั้นยศ พ.อ. ต้องครองยศ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี ให้ปรับเป็นอัตรำเงินเดือน 
พ.อ.(พ.) ซึ่งรับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ ระดับ น.๔ ชั้น ๕ ให้ปรับเป็นรับเงินเดือนระดับ น.๕ 
   ๒.๒.๔ ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. ต้องครองยศเดิม ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี ให้เลื่อนยศสูงขึ้น 
๑ ชั้นยศ 
   ๒.๒.๕ ชั้นยศ จ.ส.อ. ต้องครองยศเดิม ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี ให้เลื่อนยศ เป็น ร.ต. 
   ๒.๒.๖ ชั้นยศ จ.ส.ต. – จ.ส.ท. ต้องครองยศเดิม ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี และให้เลื่อนยศ
สูงขึ้น ๑ ชั้นยศ 
   ๒.๒.๗ ชั้นยศ ส.ต. – ส.อ. ต้องครองยศเดิม ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี และให้เลื่อนยศ         
สูงขึ้น ๑ ชั้นยศ 
  ๒.๓ ในปี งบประมำณ ๒๕๖๓ (ลำออก ๒ ต.ค.  ๖๒) มี ก ำลั งพลของ ทบ.              
ประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน ๔๘๘ นำย โดย กพ.ทบ. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติอำชญำกร           
ฝ่ำยทะเบียนประวัติอำชญำกร ๓ กองทะเบียนประวัติอำชญำกร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ, สถำนภำพ 
บุคคลล้มละลำย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และตรวจสอบหนี้สินของ ทบ. ก ำลังพลดังกล่ำวแล้ว 
สรุปได้ดังนี้                     
   ๒.๓.๑ ก ำลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมข้อ ๒.๑  มีจ ำนวน ๔๖๙ นำย ดังนี้ 
    ๒.๓.๑.๑ ก ำลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับสิทธิประโยชน์ฯ 
ตำมที่  กห. ก ำหนด คือ ได้รับยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ เนื่องจำกปีครองยศครบ จ ำนวน ๔๐๙ นำย          
(พล.ท./๑, พล.ต./๒, พ.อ.(พ.)/๒๘, พ.อ./๔, พ.ท./๓๓, พ.ต./๑๗, ร.อ./๓๓, ร.ท./๑๗, ร.ต./๗,          
จ.ส.อ./๒๖๖ และ จ.ส.ท./๑)  
    ๒.๓.๑.๒ ก ำลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ฯ    
ตำมที่ กห. ก ำหนด คือ ไม่ได้รับยศสูงขึ้น เนื่องจำกปีครองยศไม่ครบ จ ำนวน ๖๐ นำย (พ.ท./๔, พ.ต./๔, 
ร.อ./๘, ร.ท./๑๑, ร.ต./๒๔ และ จ.ส.อ./๙) 
   ๒.๓.๒ ก ำลังพลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตำมข้อ ๒.๑ มีจ ำนวน ๑๙ นำย ดังนี้ 
    ๒.๓.๒.๑ เคยมีประวัติในคดีอำญำ และหน่วยยืนยันไม่ให้เข้ำร่วมโครงกำรฯ            
จ ำนวน ๑ นำย 
    ๒.๓.๒.๒ มีหนี้สิน  จ ำนวน ๑๐ นำย 
    ๒.๓.๒.๓ มีหนี้สิน และคดี   จ ำนวน    ๒  นำย 
    ๒.๓.๒.๔ หน่วยขอระงับกำรลำออก        จ ำนวน    ๖  นำย  
 
 
 
 
                  /๓.  กพ.ทบ. ..... 
 
  



               - ๓ -  

 ๓. กพ.ทบ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  
  ๓.๑ ก ำลังพลที่ขออนุมัติลำออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเกษียณอำยุรำชกำร           
ก่อนก ำหนดของ กห. จ ำนวน ๔๖๙ นำย ตำมข้อ ๑ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
รวมทั้งได้รับกำรตรวจสอบประวัติและผ่ำนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจำกหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว            
ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติให้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
  ๓.๒ ส ำหรับก ำลังพลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ตำมข้อ ๒.๓.๒  
รวม ๑๙ นำย (มีคดีอำญำ ๑ นำย, มีหนี้สิน ๑๐ นำย, มีคดีอำญำและหนี้สิน ๒ นำย และหน่วยขอระงับ 
กำรลำออก ๖ นำย)  จึงเห็นควรไม่อนุมัติให้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
  ๓.๓ กำรอนุมัติให้ก ำลังพลที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน ๔๖๙ นำย  ตำมข้อ ๓.๑      
แบ่งได้เป็นนำยทหำรสัญญำบัตร จ ำนวน ๑๙๓ นำย และนำยทหำรประทวน จ ำนวน ๒๗๖ นำย            
ทั้งนี้ กำรอนุมัติให้นำยทหำรประทวนลำออกอยู่ในอ ำนำจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ จก.สบ.ทบ. อนุมัติ
ตำมค ำสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๙/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค. ๕๗ ส่วนนำยทหำรสัญญำบัตร อยู่ในอ ำนำจของ รมว.กห.  
ซึ่งมอบให้ ผบ.ทบ. อนุมัติ และ ผบ.ทบ. มอบอ ำนำจช่วงให้ ผช.ผบ.ทบ. (สำยงำนก ำลังพล) อนุมัติ                
ตำมค ำสั่ง ทบ. ที่ ๔๑๘/๒๕๖๐ ลง ๑๘ ก.ค. ๖๐  ดังนั้น เพ่ือให้สะดวกต่อกำรอ้ำงอิงเอกสำร  จึงใคร่
ขอให้ ผบ.ทบ. กรุณำอนุมัติตัวบุคคลในระดับ ทบ. เป็นส่วนรวมทั้ง ๔๖๙ นำย   
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติให้ก ำลังพลของ ทบ. ลำออกจำกรำชกำร ตำมโครงกำรเกษียณอำยุรำชกำร
ก่อนก ำหนดของ กห. จ ำนวน ๔๖๙ นำย ตำมข้อ ๑ และไม่อนุมัติให้ก ำลังพล ทบ. ลำออกจำกรำชกำร 
จ ำนวน ๑๙ นำย ตำมข้อ ๓.๒ 
  ๔.๒ หำกพบว่ำมีกรณีควำมจ ำเป็นหรือตรวจสอบเพ่ิมเติมในภำยหลังแล้วพบว่ำ       
มีก ำลังพลขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ให้ กพ.ทบ. แก้ไขรำยชื่อที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว        
ในข้อ ๔.๑ ได้ตำมควำมเหมำะสม 
  ๔.๓ เสนอ สม. และหน่วยที่เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

 จึงเรียนมำเพ่ือกรุณำพิจำรณำ หำกเห็นเป็นกำรสมควร กรุณำอนุมัติตำมเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอ ำนำจของ ผบ.ทบ.   
  

 
    พล.ท.  อยุทธ ์  ศรวีิเศษ 
                                              (อยุทธ์    ศรวีิเศษ) 
                       จก.กพ.ทบ.   
 
 
 
 
 
 

จ.ส.อ.หญงิ บญุตำ  ศิลำสวรรค์ ร่ำง/พิมพ/์ทำน.............ส.ค. ๖๒ 
ร.ท. ...........................................................ตรวจ............ส.ค. ๖๒ 
พ.ท. ..........................................................ตรวจ............ส.ค. ๖๒                                             
พ.อ. ..........................................................ตรวจ............ส.ค. ๖๒                                             
พ.อ. ..........................................................ตรวจ............ส.ค. ๖๒                                              
พ.อ. ..........................................................ตรวจ............ส.ค. ๖๒                                              
พล.ต. ........................................................ตรวจ............ส.ค. ๖๒  
พล.ต. ........................................................ตรวจ............ส.ค. ๖๒                                            
                                           



1 พล.ท. ช. สุทัศน์ วาณิชเสนี ผทค.พิเศษ ทบ.

2 พล.ต. ช. ทัพ อุทิตสาร ผชก.ทบ.

3 พล.ต. ญ. จินตนา อิงคุลานนท์ ผทค.ทบ.

4 พ.อ. (พ.) ญ. สาลินี พัศดุ นายทหารปฏิบัติการประจ า วศ.ทบ.

5 พ.อ.(พ.) ช. กฤติเดช อัฐพร นายทหารปฏิบัติการประจ า สลก.ทบ.

6 พ.อ.(พ.) ญ. พรสวรรค์ พันธุระ นายทหารปฏิบัติการประจ า สลก.ทบ.

7 พ.อ.(พ.) ญ. เกณิกา เขียวประทีป นายทหารปฏิบัติการประจ า บก.ทบ.

8 พ.อ.(พ.) ญ. ขวัญฤดี ขาวส าลี นายทหารปฏิบัติการประจ า สลก.ทบ.

9 พ.อ.(พ.) ญ. อธิษฐาน การพจน์ นายทหารปฏิบัติการประจ า สลก.ทบ.

10 พ.อ.(พ.) ญ. จันทร์เพ็ญ ผลิตนนท์เกียรติ นายทหารปฏิบัติการประจ า บก.ทบ.

11 พ.อ.(พ.) ญ. เกษรา สุนทรบุระ นายทหารปฏิบัติการประจ า สลก.ทบ.

12 พ.อ.(พ.) ญ. รัชนีษร มีลาภ นายทหารปฏิบัติการประจ า สลก.ทบ.

13 พ.อ.(พ.) ญ. กอบกุล อุณหโชค นายทหารปฏิบัติการประจ า บก.ทบ.

14 พ.อ.(พ.) ญ. วันทนา ท้าวลา นายทหารปฏิบัติการประจ า บก.ทบ.

15 พ.อ.(พ.) ญ. ภคินี อัลภาชน์ นายทหารปฏิบัติการประจ า สลก.ทบ.

16 พ.อ.(พ.) ช. ส าราญ แร่ทอง นายทหารปฏิบัติการประจ า มทบ.41

17 พ.อ.(พ.) ช ประจินต์ ฉวีศักด์ิ นายทหารปฏิบัติการประจ า นรด.

18 พ.อ.(พ) ช. ไพฑูรย์ ทองเสนา ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.จว.

19 พ.อ.(พ) ช. มนูณ ศรีสมบัติ ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.จว.

20 พ.อ.(พ.) ช. สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา สน.ปรมน.ทบ.จว.

21 พ.อ.(พ.) ญ. ธราทิพย์ ศิริรักษ์ นายทหารปฏิบัติการประจ า สบ.ทบ.

22 พ.อ.(พ.) ช. วิสิทธิ์ วิไลวงศ์ ผอ.กอง ยศ.ทบ.

23 พ.อ.(พ.) ญ. สุจินตนา ชูประทุม นายทหารปฏิบัติการประจ า ยศ.ทบ.

หมายเหตุ

บัญชรีายชื่อนายทหารสัญญาบัตรทีข่อลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของ กห. 
ตามมต ิ(กขท.)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รับยศอย่างเดยีว) ณ วันที ่ 2  ตลุาคม 2562

ต าแหน่งล าดบั ยศ เพศ ชื่อ สกุล
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24 พ.อ.(พ.) ช. พิศิษฐ์ ศรีสังข์ นายทหารปฏิบัติการประจ า ยศ.ทบ.

25 พ.อ.(พ.) ช. รุ่งเรือง สังข์สุข นายทหารปฏิบัติการประจ า กร.ทบ.

26 พ.อ.(พ.) ช. ภูมิรัตน์ ลือศิริ ผอ.กอง กร.ทบ.

27 พ.อ.(พ.) ช. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ผอ.กอง รพ.รร.๖

28 พ.อ.(พ.) ช. วานิช ปิยนิรันดร์ ผอ.กอง รพ.รร.๖

29 พ.อ.(พ.) ช. อานนท์ ปิติเสรี นายแพทย์ประจ า รพ.รร๖

30 พ.อ.(พ.) ญ. เพ็ญศรี ธงภักดี ผอ.กคพ.พบ.

31 พ.อ.(พ.) ญ. ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร รอง.ผอ.สวพท.

32 พ.อ. ช. อนุสรณ์ นิ่มฟัก ประจ า มทบ.39

33 พ.อ. ช. บุญช่วย โพธิแ์ปลง หน.ฝ่ายสรรพก าลัง มทบ.43

34 พ.อ. ช. สมัย พันธุวงศ์ ประจ า มทบ.41

35 พ.อ. ช. ทวีชัย ศรีพิไลพงศ์ ผู้ช านาญการเฉพาะสาขา พบ.

36 พ.ท. ช. พีรพงศ์ อุดมศรีรักษา นสพ.พล.ร.11

37 พ.ท. ช. ทองผล สุจจชารี อศจ.พล.ร.11

38 พ.ท. ช. จีฬกฤตฏิ์ สุขสุสาสน์ สด.เขตคลองสาน ก.ท. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

39 พ.ท. ช. พรเทพ ภูเดช ผช.สด.จว.ป.จ.

40  พ.ท. ช. สุนันท์ บุญอากาศ ประจ า มทบ.14

41 พ.ท. ช. ณัฐพนธ์ โกษาเสวียง หน.นกง.พล.ร.3

42 พ.ท. ช. สมพรไชย นาคทอง นายทหารสารวัตร พล.ร.6

43 พ.ท. ช. ชาญชัย ซอสูงเนิน หน.บก.บชร.2

44 พ.ท. ช. สมชาย ศรีมาลา นายทหารจัดหา บชร.2

45 พ.ท. ช. พงศ์ศักด์ิ สัณหรัติ รอง หก.กกพ.มทบ.25

46 พ.ท. ช. สมบัติ มั่นคง รอง หก.กกพ.มทบ.27

47 พ.ท. ช. สมทรง สุดาบุตร สัสดี มทบ.27 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

48 พ.ท. ช. อนุชิต ร่มล าดวน อจ.รร.ส.สส.
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49 พ.ท. ช. แก่นนิล คงโต อจ.รร.ส.สส.

50 พ.ท. ช. บัญชา รอดโภคา ประจ า สลก.ทบ.

51 พ.ท. ช. ประเสริฐ ประสมทรัพย์ อจ.สวท.รร.จปร.

52 พ.ท. ช. บุดดี พรมชน หน.รร.จปร.

53 พ.ท. ช. ยงยุทธ มณีโชติ ประจ า กช.

54 พ.ท. ช. สันต์ ค าอาจ หน.กช.

55 พ.ท. ญ. อรวรรณ อนันตชินะ ประจ าแผนก รร.ช.กช.

56 พ.ท. ช. บุญส่ง ศุขบุญ หน.สนับสนุนการศึกษา รร.กง.กง.ทบ.

57 พ.ท. ช. ปรีชา ขวัญบุญจันทร์ ผช.ส่วนการสงครามพิเศษ พล.รพศ.1

58 พ.ท. ช. ธน วงษ์นิ่ม อจ.รร.สพศ.ศสพ.

59 พ.ท. ช. เฉลียว หมีสินลา น.ฝ่ายการบิน ทภ.3 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

60 พ.ท. ช. ล าดวน บุญโกศล ประจ า มทบ.34

61 พ.ท. ช. วัชรินทร์ แจ่มใส รอง หก.กกบ.มทบ.39 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

62 พ.ท. ช. ขวัญชัย ปิมิสา รอง หก.กกพ.มทบ.310

63 พ.ท. ช. เพิม่ศักด์ิ คณะทอง ผช.นสส.ทภ.4

64 พ.ท. ช. ศักด์ิดา นาวายนต์ รอง หก.กกบ.มทบ.41

65 พ.ท. ช. สะอาด พาหา รอง หก.กขว.มทบ.44

66 พ.ท. ช. ภัทรพล เฉยเจริญ ประจ าแผนก สพ.ทบ.

67 พ.ท. ญ. จีรายุ ปัน้บรรจง ประจ าแผนก ผสนศ.รร.สพ.สพ.ทบ.

68 พ.ท. ญ. นัฐนันท์ พยุงชัยรัตน์ หน.สบ.ทบ.

69 พ.ท. ช. ทองเจือ น้อยภาษี หน.ศฝยว.ทบ.

70 พ.ท. ช. จงรักษ์ ค าคูณ อจ.รร.ร.ศร.

71 พ.ท. ช. วสันต์ ฉิมแดง อจ.รร.ร.ศร.

72 พ.ท. ช. พงษ์เอก ถาวรธรรม หน.กวป.รพ.อ.ป.ร

73 พ.ต. ช. อ านวย อุดมพืชน์ รอง ผบ.พัน.สร.1



หมายเหตุต าแหน่งล าดบั ยศ เพศ ชื่อ สกุล

74 พ.ต. ช. เกรียงไกร คมข า ผบ.ร้อย.ร้อย.บก. ช.1 พัน.112 รอ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

75 พ.ต. ช. สุรศักด์ิ โคตรแสนลี ผบ.กอง รจ.มทบ.14

76 พ.ต. ช. เสนีย์ กุลนอก นายทหารประชาสัมพันธ์ พล.พัฒนา 2

77 พ.ต. ช. สมาน ทองสุทธิ์ ผบ.ร้อย.พัฒนา ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2

78 พ.ต. ช. บุญส่ง ใจอ่อน นายทหารฝ่ายส่งก าลังบ ารุง พนั.สร.22 บชร.2 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

79 พ.ต. ช. ประมวล โพธิศ์รี รอง ผบ.นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.23

80 พ.ต. ช. ยุทธพงษ์ เสนาเจริญ อจ.วิชาอาวุธ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  
มทบ.28

81 พ.ต. ช. ธีระศักด์ิ  ทองปน ผู้ฝึก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.29
82 พ.ต. ช. ปราโมทย์ หอมขจร ผบ.ร้อย.ส.ซบร.เขตหลังที่ 2 พนั.ส.ซบร.เขตหลัง ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

83 พ.ต. ช. ไพสิฐ ดีสุข ประจ า กง.ทบ.

84 พ.ต. ช ทรงศักด์ิ ปัญจกิจ ล่ามภาษาประเทศใกล้เคียง หน่วย ขกท.พล.รพศ.

85 พ.ต. ช. ภวัต แก้วรัตน์ ประจ ากอง รร.สพศ.ศสพ.

86 พ.ต. ช. อัตชัย สุขขา นายทหารธุรการและก าลังพล มทบ.43

87 พ.ต. ช. พันธวัสส์ เพชรสีเงิน นายทหารเวชกรรมป้องกัน               
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร

88 พ.ต. ช. นิพันธ์ หอธรรม ฝธก.บชร.4

89 พ.ต. ช. ทองใบ รุ่งเรือง หน.บก.ส่วนแยก บชร.4

90 พ.ต. ช. ธนู เนื่องอุทัย ประจ าแผนก ผปบ.มทบ.44

91 พ.ต. ช. เมธี พลบัติ รอง ผบ.หน่วยฝึก รร.รด.ศศท. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

92 พ.ต. ช. คณิต คูสินทรัพย์ ประจ าแผนก กวป.รพ.อ.ป.ร

93 พ.ต ญ. มุจลินท์ พุม่นิคม ประจ ากอง สก.ทบ.

94 ร.อ. ช. สมหมาย นิ่มนวล ประจ าแผนก สปช.ทบ.

95 ร.อ. ช. ชัชวาลย์ ศรีอ่อน ประจ าแผนก สปช.ทบ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

96 ร.อ. ช. รุ่งศักด์ิ ภิรมย์ ผบ.มว.รร.พธ.พธ.ทบ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

97 ร.อ. ช. ประจักร์ ประดับวงษ์ ผบ.ร้อย.อวบ.ร.31 พัน.1 รอ.

98 ร.อ. ช. สมหมาย ปล้องไม้ ผบ.ร้อย.อวบ.ร.31 พัน.2 รอ.
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99 ร.อ. ช. กมล หุน่เล็ก นายทหารฝ่ายธรุการและก าลังพล ร.31 พนั.3 รอ.

100 ร.อ. ช. ประเชนท์ ชนะศรี นายทหารฝ่ายส่งก าลังบ ารุง ร.31 พัน.3 รอ.

101 ร.อ. ช. ราชันย์ พ้องเสียง ผบ.ร้อย.สสก.ร.31 พัน.3 รอ.

102 ร.อ. ช. นิรันดร์ ผลวัฒนา ผบ.มว.ลว.ร้อย.ลว.ไกล 1 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

103 ร.อ. ช. มาณิชย์ ล้วนศรี ผบ.ร้อย.บก.พล.ร.2 รอ.

104 ร.อ. ช. สุเมธ มากเทพวงษ์ ผบ.ร้อย.บก.ร.19 พัน.2

105 ร.อ. ช. สงคราม ชาญสมร นกบ.ร.29 พัน.2

106 ร.อ. ญ. วราภรณ์ มีทรัพย์ นพบ.ผอย.รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์

107 ร.อ. ช. สุรศักด์ิ ปัญญาค า ผบ.ร้อย.บก.ม.6 พัน.21

108 ร.อ. ช. บัณฑูร พรหมภักดี นายทหารฝ่ายธุรการและก าลังพล ม.6 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

109 ร.อ. ช. พิทักษ์ ชาติพุดซา นายทหารฝ่ายการข่าว ม.6

110 ร.อ. ช. ยืน ศรีบัวลา รรก.อกช.ศาล มทบ.21 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

111 ร.อ. ช. สมเกียรติ สุขสนธิสมบูรณ์ ฝอ.4 พัน.ร.มทบ.21

112 ร.อ. ช. สมควร เคนชมภู ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.22

113 ร.อ. ช. หมายรัก ประทาน ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.22

114 ร.อ. ช. พีระพล แก้วมงคล ผบ.ร้อย ทพ.กรม ทพ.23

115 ร.อ. ช. วีระ จันทร์กล่ า ผบ.มว.ซบร.ร้อย.ช.คม. และ             
ซบร.พัน.ช.คมศ.พล.ช.

116 ร.อ. ช. ประคอง เม้าราษี นายทหารโฆษณาชวนเชื่อ ร้อย.ผสฆ.
พัน.ปจว.

117 ร.อ. ช. พงศธร ทรงอยู่ ผบ.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.พัน.ปจว.

118 ร.อ. ช. วิเชียร โพธิแ์สน ผบ.มว.รณรงค์ด้านการ ปจว. ร้อย.ปจว.2

119 ร.อ. ช. รวีฤทธิ์ เงินค า ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.31

120 ร.อ. ช. พิทักษ์พงษ์ ปัญญาชัย ผบ.ร้อย.บก.ร.4 พัน.1

121 ร.อ. ช. ธนาเศรษฐ์ บุณยวิศิษฐ์ ครูวิชาทหารปืนใหญ่ ศฝ.นศท.มทบ.32

122 ร.อ. ช. วินัย ผลอ่อน ครู มว.ครูฝึก ร้อย.ฝรพ.4

123 ร.อ. ช. วัชรินทร์ ศรีมุกข์ ผช.ฝอ.5 กรม ทพ.42
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124 ร.อ. ช. สรวิศ ลักษณะวิลาศ นายทหารฝ่ายส่งก าลังบ ารุง ร.15

125 ร.อ. ช. เกษม ทิมมณี ฝอ.4 ป.5 พัน.15

126 ร.อ. ช. ธวัชชัย ระยับศรี ฝอ.2 ป.5 พัน.15

127 ร.อ. ช. อภิรมย์ ภูแ่ดง ผบ.ร้อย.อวบ.ร.153 พัน.2
128 ร.อ. ช. ธรรมศักด์ิ อินสอน หน.ส่วนรวบรวมและด าเนินกรรมวิธี   

หน่วยแยก ขกท.สนต. กรม.ร.หน่วย ขกท.
พล.ร.15

129 ร.อ. ช อภิภัฒน์ ธูปแจ้ง ฝอ.2 ปตอ.2 พัน.4 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

130 ร.อ. ช. พงศ์พัฒน์ สุขจิตต์ นตต.ปตอ.1 พัน.7

131 ร.อ. ช. สุเนตร ธูปเทียน นธก.กพ.ศปภอ.ทบ.3

132 ร.อ. ช. ฐิติวิชญ์ ภัคคะชัยโรจน์ นผท.ยศ.ทบ.

133 ร.อ. ช. สมศักด์ิ พิณเสนาะ นลว.ผท.ป.71 พัน.711 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

134 ร.อ ช. กิตติภณ อรรถสุข ประจ าแผนก สวพท. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

135 ร.ท. ช. เอกชัย บุญชาลี รอง ผบ.ร้อย.สสก. ร.31 พัน.3 รอ.

136 ร.ท. ช. กิตติ ชาวนิคม ผช.ฝกพ.ป.1 รอ.

137 ร.ท. ช. วันชัย สวนศรี ผบ.มว.ลว.ร้อย.ม.(ลว.)1

138 ร.ท. ช. ฉัตรชัย ชาวงษ์ ผบ.มว.ระวังป้องกนั มว.ระวังป้องกนั ร้อย.ตถ.2

139 ร.ท. ช. ยุทธชัย ชินภาชน์ ผบ.ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล 2

140 ร.ท. ช. สุขสันต์ บุญโท นยส.ป.2 พัน.102 รอ.

141 ร.ท. ช. มิตร ศรีสุข นายทหารการยิงสนับสนุน ป.9 พัน.109 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

142 ร.ท. ช. ประพาส ศิวรานนท์ ผบ.ร้อย.บก.ร.111

143 ร.ท. ช. สนธยา เขียวเงิน ฝอ.1 ผบ.มว.ม.5

144 ร.ท. ช. ณรงค์ ดอกกะเบา ฝอ.4 ช.1 พัน.52 รอ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น
145 ร.ท. ช. สมบูรณ์ ศรีแสนตอ นายทหารซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือสายช่าง     

ช.1 พัน.52 รอ.
ไม่ได้รับยศสูงชึ้น
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146 ร.ท. ช. เฉลิมชัย บุญเปล่ียน ผู้ช่วยนายทหารธุรการและก าลังพล      
กรม ทพ.14

ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

147 ร.ท. ช. สิงห์ วงษ์อินทร์ ผบ.ร้อย.ทพ.1407 กรม ทพ.14 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

148 ร.ท. ช. โกญจนาท พิมาลัย ฝธก.มทบ.29 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

149 ร.ท. ช. ชะโลม กุรัมย์ รอง ผบ.ร้อย ทพ.กรม ทพ.23

150 ร.ท. ช. มนตรี มิ่งมิตรมี ครู มว.ครูฝึก ร้อย.ฝรพ.2 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

151 ร.ท. ช. วารินทร์ ช่างทอง ผบ.มว.รร.สพศ.ศสพ.

152 ร.ท. ช. ชนะ หมื่นหาญ ฝอ.2 ร้อย.รพศ.รพศ.1 พัน.1

153 ร.ท. ช. ธีรคเชษฐ์ นินทะกุลวัฒน์ รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.4 พัน.1

154 ร.ท. ช. บรรเจิด เด็ดแก้ว ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.4 พัน.3

155 ร.ท. ช. สมคะเน นคร ผบ.มว.บริการ ร้อย.มทบ.31

156 ร.ท. ช. อดุลย์ แจ่มทิม ฝกง.ศฝ.นศท.มทบ.31

157 ร.ท. ช. บุญยอด สังขชาติ รอง ผบ.ร้อย.กรม ทพ.42

158 ร.ท. ช. เจนยุทธ์ เกษรา ผบ.ร้อย.กรม ทพ.49

159 ร.ท. ช. ถวิล สีแตง ฝอ.2 ปตอ.2 พัน.1 รอ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

160 ร.ท. ช กมล ธรรมสุนทรา นายทหารควบคุมการยิง ศปภอ.ทบ.1 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

161 ร.ท. ช. วิบูลย์ พงษ์สถิตย์ ผตอ.ป.72 พัน.722 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

162 ร.ท. ช. ประทวน ฤทธิเกิด นชง.ประจ า สบ.ทบ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

163 ร.ต. ช. อัฒพร ภาสยผล นชง.ทม.ร.1รอ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น
164 ร.ต. ช. สมพงษ์ ศิริคุปต์ นชง.ร้อย.ลว.ไกล 1 และ รรก.รอง ผบ.ตอน

บก. ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล 1
ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

165 ร.ต. ช. ประยูร ดวงมาตย์ นชง.ป.2 พัน.102 รอ.
166 ร.ต. ช. พิชัย ช้อนทอง นชง.ร.19 พัน.3 และ รรก.จ่ากองร้อย   

บก.ร้อย.ร้อย.บก. ร.19 พัน.3
ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

167 ร.ต. ช. ทวีป พุกแก้ว  ผบ.มว.ร้อย.ม.(ก.) ม.5 พัน.23 รอ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

168 ร.ต. ช. นพดล ซังทิพย์ ผบ.มว.ก่อสร้างทัว่ไป ช.1 พัน.112 รอ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น
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169 ร.ต. ช. วิเชียร ศรีอ าคา นชง.ช.1 พัน.52 รอ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

170 ร.ต. ช. สมศักด์ิ อ่วมวงษ์ นชง.ช.1 พัน.52 รอ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

171 ร.ต. ช. มนตรี โชติวุฑฒากร นชง.รพ.ค่ายสุรสีห์ ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

172 ร.ต. ช. สุทิน จินดาเรือง นชง.รรก.จ่ากองร้อยบก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.14 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

173 ร.ต. ช. วิชัย ระเมียดดี นชง.บชร.2

174 ร.ต. ช. ชาตรี รักมงคลตระกูล นชง.บชร.2 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

175 ร.ต. ช. ไม สัมมา นชง.มทบ.27 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

176 ร.ต. ช. ประทีป สายธิไชย นชง.ร้อย.มทบ.29

177 ร.ต. ช. จิตรบรรจง แสงชาติ นชง.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา

178 ร.ต. ช. บุญโฮม ปินะกัง นชง.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ไม่ได้รับยศสูงชึ้น
179 ร.ต. ช. สุเจตน์ สอสะอาด นชง.ช.11 พัน.111 และ รรก.นายสิบ

วิเคราะห์ มวลดินอาวุโส ตอน ยข.ร้อย.
บก.ช.11 พัน.111

ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

180 ร.ต. ช. สิน แสงนาค นชง.ทภ.3

181 ร.ต. ช. วิชาญ เทพบิง้ นชง.ป.4 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

182 ร.ต. ช. สมพงค์ พงษ์เสือ ผบ.ตอนส่งก าลัง สป.2-4 พนั.สบร.23 บชร.3 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

183 ร.ต. ช. เกษม สุขศรี นชง.พัน.สร.23 บชร.3 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

184 ร.ต. ช. จรัญ เรืองฤทธิ์ นชง.รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร

185 ร.ต. ช. ช านาญ มาศประสิทธิ์ นชง.รพ.ค่ายวชิราวุธ

186 ร.ต. ช. สมร ไชยมั่น นชง.กบ.ทบ. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

187 ร.ต. ช. พุทธชาด พิมพะนิตย์ นชง.ศม. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

188 ร.ต. ช. ประทีป ศรีทอง นชง.ศม. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

189 ร.ต. ช. ถวิล เปรมปรี นชง.ศม. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

190 ร.ต. ช. สุดใจ ขันธุลา นชง.ศม. ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

191 ร.ต ช. อเนก เรืองพรหม นชง.ป.71 พัน.711 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

192 ร.ต. ช. โสฬส จันทร์โสภณ นชง.ป.71 พัน.712 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น
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193 ร.ต. ช. สมพร มาสิงห์ นชง.ป.71 พัน.713 ไม่ได้รับยศสูงชึ้น

   ตรวจถูกต้อง
            พ.ท.  สรสิน   โพธิทอง
                      หน.กพ.ทบ.
                     14 ส.ค. 62



1 จ.ส.อ. ช. นพพล ศรีแก้ว ครู รร.การบิน ทบ.

2 จ.ส.อ. ช. ดิลก โรจน์ปาน ช่างซ่อมวิทยุการบิน มว.ส่ือสารการบิน       
ร้อย.บก.พัน.บ.41

ไม่ได้รับยศสูงขึ้น

3 จ.ส.อ. ช. พงศ์นริศร์ สุพรรณกนก นายสิบประจ าระบบอาวุธ ตอนการบิน
ลาดตระเวนและโจมตี มว.บินลาดตระเวนและ
โจมตี ร้อย.บ.ปีกหมุนที ่1 พัน.บ.2

4 จ.ส.อ. ช. วิเชียร สีดา เสมียน รร.การบิน ทบ.

5 จ.ส.อ. ช. ธวัชชัย ม่วงงาม นายสิบส่งก าลัง รร.การบิน ทบ.

6 จ.ส.อ. ช. อารมณ์ บูรณะสมภพ นายสิบส่งก าลัง รร.พธ.พธ.ทบ. ไม่ได้รับยศสูงขึ้น

7 จ.ส.อ. ช. ศักด์ิสิทธิ์ ทองอาจ เสมียนพิมพ์ดีด พธ.ทบ.

8 จ.ส.อ. ช. สมชาย นิจันทร์ จ่ากรม บก.กรม ทม.ร.1 รอ. ไม่ได้รับยศสูงขึ้น

9 จ.ส.อ. ช. สุรพล มุติภัย จ่ากองพัน ทม.ร.1 พัน.1 รอ.

10 จ.ส.อ. ช. สมชาย สว่างภักด์ิ ผบ.ตอน ตอนซ่อมบ ารุง มว.บริการ 
ร้อย.สสช.ร.31 พัน.2 รอ.

11 จ.ส.อ. ช. สุรชาติ สุนทรพฤกษ์ ผบ.หมู.่ค.81 ร้อย.สสก.ร.31 พัน.2 รอ.

12 จ.ส.อ. ช. ชัยชนะ นุชเนตร์ ผบ.ตอน ร้อย.อวบ.ร.31 พัน.2 รอ.

13 จ.ส.อ. ช. ฤทธิรงค์ บ ารุงเพือ่น ผบ.หมู่.หมู่ ค.81 มว.ค.81 ร้อย.สสก.ร.31 พนั.2 รอ.

14 จ.ส.อ. ช. สมชาย เฉลิมวัฒน์ รอง ผบ.มว.ค.81 ร้อย.สสก.ร.31 พัน.3 รอ.

15 จ.ส.อ. ช. ไปรเวช จันทร์กล่ิน รอง ผบ.มว.ส่ือสารร้อย.สสก. ร.31 พัน.3 รอ. ไม่ได้รับยศสูงขึ้น

16 จ.ส.อ. ช. บุญสืบ ดวงเกตุ รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.31 พัน.3 รอ.

17 จ.ส.อ. ช. อร่าม แย้มผกา รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.31 พัน.3 รอ.

18 จ.ส.อ. ช. สุกิจ บุญมาน า จ่ากองร้อย ร้อย.อวบ.ร.31 พัน.3 รอ.

19 จ.ส.อ. ช. บุญเลิศ อยู่ชม นายสิบสูทกรรม ร้อย.สสก. ร.31 พัน.3 รอ.

20 จ.ส.อ. ช. สมหมาย กระเป๋าทอง พลประจ ารถเกล่ีย ช.พัน.1 พล.1 รอ.

บัญชรีายชื่อนายทหารประทวนทีข่อลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดของ กห. 

หมายเหตุ

ตามมต ิ(กขท.)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รับยศอย่างเดยีว) ณ วันที ่ 2  ตลุาคม 2562

สกุล ต าแหน่งล าดบั ยศ เพศ ชื่อ
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21 จ.ส.อ. ช. สมชาย สีสังข์ นายสิบส่งก าลังสายช่าง ช.พัน.1 พล.1 รอ.

22 จ.ส.อ. ช. สรกฤษณ์ สุขส าราญ ช่างวิทยุหมู่ส่ือสารร้อย.บก.ช.พัน.1 พล.1 รอ.

23 จ.ส.อ. ช. วินัย ศรีทอง นายสิบประจ าหมวด มว.พยาบาล พัน.สร.1

24 จ.ส.อ. ช. อภิชา วนิชย์ถนอม หัวหน้าช่างซ่อมยานยนต์สายพาน กอง สพบ.1

25 จ.ส.อ. ช. จกาจ แกล้วกล้า รอง ผบ.ตอน บก.ตอน ลว.ไกล  มว.ลว.ไกล 
ร้อย.ลว.ไกล 1

26 จ.ส.อ. ช. วีระพันธ์ แสงจันทร์ นายสิบช่างอาวุธ ร้อย.บก.ร.31 รอ.

27 จ.ส.อ. ช. สมชาย จันอับ ผบ.หมู่น้ ามันและน้ า ร้อย.ยก.ร.31 รอ.

28 จ.ส.อ. ช. อภิเนตร ศรีทะ ผบ.ตอน ซ่อมบ ารุงยานยนต์ร้อย.บก.ร.31 รอ.

29 จ.ส.อ. ช. ธนาวุฒิ ม่วงทอง ผช.นายสิบยุทธการ ฝยก.ร้อย.บก.ร.31 รอ.

30 จ.ส.อ. ช. มนูญ พันธ์เพิม่พูล ผบ.หมู่ หมู.่ช.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.2 
พล.ร.2 รอ.

31 จ.ส.อ. ช. แก้ว ภูผาสุข ผบ.หมู่ หมู่ ปล. มว.ปล.ร้อย.ร.ร.12 พัน.2 รอ.

32 จ.ส.อ. ช. ลออง ทองคง ผบ.ตอน บก.ตอนรถ ผบช.มว.สนับสนุนและ
บริการ ร้อย.บก.ร.12 รอ.

33 จ.ส.อ. ช. สมนึก ทรัพย์สิน พลขับรถ หมู่กระสุน ร้อย.ป.ป.2 พัน.102 รอ.

34 จ.ส.อ. ช. พีระ รอบคอบ ส.ส่ือสาร หมู่ส่ือสาร ร้อย.ป.ป.2 พัน.102 รอ.

35 จ.ส.อ. ช. มนตรี ศรีพันธ์ พลขับรถ บก.มว.ตถ.ร้อย.ตถ.2

36 จ.ส.อ. ช. อัญญา สุขประเสริฐ จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ป.ป.2 พัน.102 รอ.

37 จ.ส.อ. ช. อเนก คณารักษ์ นายสิบสูทกรรม ร้อย.ถ.ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

38 จ.ส.อ. ช. พิศิษฐ ธรรมจักร นายสิบส่งก าลัง ร.21 พัน.3 รอ.

39 จ.ส.อ. ช. ไชยศ เขียวชอุ่ม พลขับรถบรรทุกหนัก บก.ร้อย.ร้อย.ช.สนาม   
  ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

40 จ.ส.อ. ช. กิจติพงษ์ ส่องแสงจันทร์ นายสิบสูทกรรม บก.ร้อย.ร้อย.บก.และ      
บร.ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

41 จ.ส.อ. ช. ด ารงค์ กูลพิมาย นายสิบยุทธการ ร.21 พัน.3 รอ.

42 จ.ส.อ. ช. วิทยา เพ็ชรสังหาร รอง ผบ.มว.ส่ือสาร ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
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43 จ.ส.อ. ช. สาธิต จิตร์เพิม่ นายสิบการประปา อาวุโส หมู่ สล.ร้อย.บก.   
 และ บร.ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

44 จ.ส.อ. ช. สนอง ชอบธรรม ผบ.หมู่ หมู่ ปล. มว.ปล.ร้อย.ร.ร.12 พัน.2 รอ.

45 จ.ส.อ. ช. นุวัฒน์ ยอดรัก ผบ.หมู่ หมู.่ช.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.2 
พล.ร.2 รอ.

46 จ.ส.อ. ช. กิตติพันธ์ บุญอร่าม ผบ.หมู่กระสุน ร้อย.ป.ป.2 พัน.102 รอ.

47 จ.ส.อ. ช. ธวัชชัย พิมจุฬา ส.ยานยนต์ ร้อย.ป.ป.2 พัน.102 รอ.

48 จ.ส.อ. ช. จงรักษ์ วารินคีรีรัตน์ นายสิบการสาย บก.มว.สาย ร้อย.สาย และ
วิทยุถ่ายทอด ส.พัน.2

49 จ.ส.อ. ช. กัณหา ผิวนวล หน.ชุดวิทยุปลายทาง ชุดวิทยุปลายทางและ
คล่ืนพาห์ มว.วิทยุถ่ายทอด ร้อยสายและวิทยุ
ถ่ายทอด ส.พัน.2

50 จ.ส.อ. ช. สิทธิศักด์ิ โพธิท์อง รอง ผบ.มว.ลว.ร้อย.ม.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
51 จ.ส.อ. ช. อมรศักด์ิ มีประเสริฐ นายสิบน้ ามัน ร้อย.บก.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

52
จ.ส.อ. ช. กิจสัญโชค สุเรืองชโยสิน

พลขับรถลาดตระเวน ร้อย.ม.ม.พัน.30    
พล.ร.2 รอ.

53 จ.ส.อ. ช. สายชล ศิริพลชัย รอง ผบ.มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.ร.19 พัน.2

54 จ.ส.อ. ช. ยุทธนา ผาเจริญ นายสิบพยาบาลกองร้อย หมู่พยาบาลกองร้อย
 มว.สร.ร้อย.บก.ร.19 พัน.2

55 จ.ส.อ. ช. อาทิตย์ พุม่ทอง รอง ผบ.มว.บก.มว.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.19 พนั.2

56 จ.ส.อ. ช. สุนิลัน อุ่นสุพรรณ์ รอง ผบ.มว.บก.มว.ลว.ร้อย.บก.ร.29 พัน.2
57 จ.ส.อ. ช. จอม จันทร์สอน รอง ผบ.มว.บก.มว. มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.29 พนั.2

58 จ.ส.อ. ช. ธเนศ ไทยน้อย รอง ผบ.มว.บก.มว.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.29 พนั.2
59 จ.ส.อ. ช. สมควร จูกระโทก นายสิบยานยนต์ ร้อย.ม.ม.พัน.19 พล.ร.9

60 จ.ส.อ. ช. เรวัติ กัณหรัตน์ ช่างอาวุธ บก.ร้อย  ร้อย.บก.พล.ร.9

61 จ.ส.อ. ช. วิสุทธิชัย กล่ินสาโรจน์ นายสิบยุทธการ ฝสห.พล.ร.11

62 จ.ส.อ. ช. อดิศักด์ิ ปัญญะบูรณ์ เสมียนการเงิน ร้อย.บก.ร.111 พัน.1
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63 จ.ส.อ. ช. สุรศักด์ิ ศิลปเจริญ ผบ.ตอน บก.ตอนสูทกรรมมว.บร.ร้อย.บก.ร.112 
พนั.1

64 จ.ส.อ. ช. นิพนธ์ ค าผ่ึง ผบ.หมู่น้ ามันและกระสุน ม.1 พัน.17 รอ.

65 จ.ส.อ. ช. พนม พรสิงชัย นายสิบประจ าตอน ม.4 รอ.

66 จ.ส.อ. ช. ดนัย เสนาะเสียง นายสิบส่งก าลัง ม.4 พัน.5 รอ.

67 จ.ส.อ. ช. ธ ารงศักด์ิ ต้ังชัยชนะ ช่างอาวุธ ม.4 พัน.11 รอ.

68 จ.ส.อ. ช. ภิรมย์ เพิม่ทรัพย์ ผบ.หมู่ ม.4 พัน.11 รอ.

69 จ.ส.อ. ช. นริน ดวงสนิท พลขับรถสายพาน ม.4 พัน.11 รอ.

70 จ.ส.อ. ช. ฉันท์ หนองขุ่นสาร ผบ.หมู่ ม.4 พัน.11 รอ.

71 จ.ส.อ. ช. ประนอม วันหลัง จ่ากองร้อย ม.5 พัน.23 รอ.

72 จ.ส.อ. ช. สมบัติ ผลาวรรณ์ รอง ผบ.มว. ม.5 พัน.23 รอ.

73 จ.ส.อ. ช. เรวัต จันทร์อุดม พลขับรถบรรทุกหนัก ช.1 พัน.112 รอ.

74 จ.ส.อ. ช. อ านาจ จันทร์ปรุง รอง ผบ.มว.ก่อสร้างทัว่ไป ช.1 พัน.112 รอ.

75 จ.ส.อ. ช. สุธี เทีย่งตรงดี พลขับรถบรรทุกหนัก ช.1 พัน.112 รอ.

76 จ.ส.อ. ช. จรัญ ตันหลง เสมียนการเงิน ช.1 พัน.112 รอ.

77 จ.ส.อ. ช. ภาณุมาศ สถิตย์น้อย พลขับรถร้อย.ช.สนามที ่2 ช.1 พัน.52 รอ.
78 จ.ส.อ. ช. ทวีศักด์ิ ไชยอ้วน ช่างเคร่ืองมือกลร้อย.ช.สนามที ่4 ช.1 พนั.52 รอ.

79 จ.ส.อ. ช. อดุลย์ จันทะนาม จ่ากองร้อย ร้อย.ช.สนามที ่4 ช.1 พัน.52 รอ.

80 จ.ส.อ. ช. จิรายุ ศรีระวัต ผบ.หมู่ปืนเล็ก ร้อย.รก. พนั.สพ.กระสุน 21 บชร.1

81 จ.ส.อ. ช. ประพันธ์ สุขเหลือง ส.ส่งก าลัง สายการสัตว์ ตอนส่งก าลัง สป.2,4
 หมวดส่งก าลัง สป.2,4 ร้อย.สกล.พัน.สบร.21
 บชร.1

82 จ.ส.อ. ช. กนกสิริ วงศาโรจน์ ประจ า มทบ.11

83 จ.ส.อ. ช. ประภาท ถนอมเงิน ประจ า มทบ.11

84 จ.ส.อ. ช. พิเศษ อุปรีย์ ประจ า มทบ.11

85 จ.ส.อ. ช. ประจวบ สุชานันท์ ประจ า มทบ.11
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86 จ.ส.อ. ช. สายัณห์ ตะโก ประจ า มทบ.11

87 จ.ส.อ. ช. สถิตย์ พิมพ์สอน ประจ า มทบ.11

88 จ.ส.อ. ช. ธนชาติ ยอดธรรม ประจ า มทบ.11

89 จ.ส.อ. ช. ประพันธ์ ศรีอู๋ ประจ า มทบ.11

90 จ.ส.อ. ช. ด ารงณ์ การควรกิจ ประจ า มทบ.11

91 จ.ส.อ. ช. สุพจน์ คล้ ามณี ประจ า มทบ.11 ไม่ได้รับยศสูงขึ้น

92 จ.ส.อ. ช. ธีรวัฒน์ ประธานธุรารักษ์ จ่ากองร้อย พัน.ร.มทบ.11

93 จ.ส.อ. ช. วิชชัยยา อยู่สุนทร ประจ า มทบ.12

94 จ.ส.อ. ช. สวัสด์ิ อ านาจศิลป์เจริญ ผช.ครู สกศ.ศฝ.นศท.มทบ.12

95 จ.ส.อ. ช. เชาวลิตร เนตรสุวรรณ ประจ า มทบ.12

96 จ.ส.อ. ช. วิโรจน์ กวางทอง ประจ า มทบ.13

97 จ.ส.อ. ช. สนธิ ไม้สนธิ์ ประจ า มทบ.13

98 จ.ส.อ. ช. สุรศักด์ิ เทพรักษา ประจ า มทบ.14

99 จ.ส.อ. ช. อาคม จิตรจ า นายสิบยุทธการ บก.ร้อย.ร้อย.มทบ.14

100 จ.ส.อ. ช. บัณหยัด กล่ินนิรัญ ประจ า มทบ.15

101 จ.ส.อ. ช. ทรงศักด์ิ ชัมภารีย์ ประจ า มทบ.16

102 จ.ส.อ. ช. พีรพงษ์ ตรงยง ประจ า มทบ.16

103 จ.ส.อ. ช. บัญชา ปานพิลา ประจ า มทบ.16

104 จ.ส.อ. ช. วีระเดช ชัยนิตย์ พลขับรถกู้ แหล่งรวมรถ สขส. มทบ.17

105 จ.ส.อ. ช. จ าแลง ถนัดพงษ์ หน.โรงรถ แหล่งรวมรถ สขส. มทบ.18

106 จ.ส.อ. ช. นิวัฒน์ ไกรถวิล ผช.ครูวิชาทหารทัว่ไป นฝ.นศท.มทบ.18

107 จ.ส.อ. ช. ประกิต วงษ์มอญ ผช.ครูวิชาผสมเหล่า นฝ.นศท.มทบ.18

108 จ.ส.อ. ช. วุฒิพงษ์ ค าเนตร นายสิบธุรการ กขว.ทน.1

109 จ.ส.อ. ช. ชาติชาย ชัยเจริญ นายสิบปฏิบัติการ กกร.ทภ.1

110 จ.ส.อ. ช. สิทธิชัย ไชยมานันท์ จ่ากองร้อย ร้อย.สสช.ร.8 พัน.1
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111 จ.ส.อ. ช. คมเพชร ชนะชัย รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.13 พัน.3

112 จ.ส.อ. ช. นิพนธ์ ฤทธิอ์ร่าม รอง ผบ.มว.ลว.ร้อย.สสก.ร.13 พัน.3

113 จ.ส.อ. ช. ปรเมศวร์ น้อยอาษา จ่ากองร้อย ร้อย.บก.และ  บร.ช.พัน.6 พล.ร.6

114 จ.ส.อ. ช. อาทิตย์ สืบศรี นายสิบการข่าว ตอน ขว.ร้อย.บก.ม.6 พัน.21

115 จ.ส.อ. ช. ประสพสุข ศิริภักด์ิ รอง ผบ.มว. มว.คลังกระสุน ร้อย.สพ.คลัง
กระสุน พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2

116 จ.ส.อ. ช. ธีรยุทธ พันธ์ค า จา่กองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.บก. พนั.สพ.กระสุน 22
 บชร.2

117 จ.ส.อ. ช. จักรพงษ์ ถาวรกาย หัวหน้าคลัง ผยย.มทบ.21

118 จ.ส.อ. ช. ศุภกร กินขุนทด ช่างไฟฟ้าและประปา ผยย.มทบ.21

119 จ.ส.อ. ช. สุบรรณ วงศ์อามาตย์ จ่ากองร้อย ร้อย.มทบ.27

120 จ.ส.อ. ช. อ านวย โฉมหาญ จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ทพ. กรม ทพ.22

121 จ.ส.อ. ช. วิชัย ก้านมะยุระ ผช.ครู มว.ครูฝึก ร้อย.ฝรพ.2

122 จ.ส.อ. ช. บุญสงค์ วังค า ผบ.หมู่ปล.ร้อย.อวบ.ร.13 พัน.2

123 จ.ส.อ. ช. ไทยรัฐ ดอนสมพงษ์ ผบ.หมู่ ลว.มว.ลว.ร้อย.สสก. ร.13 พัน.2

124 จ.ส.อ. ช. หนูพันธ์ ศรีทอง ผบ.ตอนส่งกลับ มว.สร.ร้อย สสช.ร.13 พัน.3
125 จ.ส.อ. ช. สมพร ปาขันตี ผบ.หมู่ หมู่ ช.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พนั.3 พล.ร.3

126 จ.ส.อ. ช. สุวัฒน์ ดวงมณี พลขับรถ หมู่.ช.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม ช.พนั.3 พล.ร.3

127 จ.ส.อ. ช. สรศักด์ิ สินทิพลา นายสิบคลังเคร่ืองมือ มว.ช.ร้อย.ช.สนาม     
ช.พัน.3 พล.ร.3

128 จ.ส.อ. ช. เสกสรรค์ บุญคง ผบ.หมู่ หมู่ ช.มว.ช.ร้อย.ช.สนาม  ช.พนั.3 พล.ร.3

129 จ.ส.อ. ช. สุริยา สุทธิวงศ์ นายสิบสูทกรรม หมู่สูททกรรม ร้อย.ป.ป.6 พนั.23

130 จ.ส.อ. ช. วสันต์ พานอนันต์ พลขบัรถ หมู่ ช.มว.ช.ร้อย. ช.สนาม ช.พนั.6 
พล.ร.6

131 จ.ส.อ. ช. มานะ สุ่มสุวรรณ ช่างอาวุธ บก.ร้อย ร้อย.ป.ป.6 พัน.23

132 จ.ส.อ. ช. อภิชาต ราณรงค์ พลขับรถ มว.จนท.กองร้อย ร้อย.ป.ป.6 พัน.23

133 จ.ส.อ. ช. เข็มพร สิงห์บัณฑิต ผบ.หมู่ปืน บก.สย.ร้อย.ป.ป.6 พัน.23
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134 จ.ส.อ. ช. ชาญชัย ปาปะโข พลขบัรถ มว.สะพาน ร้อย.บก. และ บร. ช.พนั.6
พล.ร.6

135 จ.ส.อ. ช. พรภิรมณ์ จุ่นหัวโทน ช่างอาวุธ บก.ร้อย.ร้อย อวบ.ร.16 พัน.1

136 จ.ส.อ. ช. สมนึก แดนค าสาร นายสิบประสานการยิง หมู่ยิงสนับสนุน       
ร้อย.บก.และบร. ป.6 พัน.23

137 จ.ส.อ. ช. ปัญญา โพธิช์ านาญ พลขับรถ ม.6 พัน.6

138 จ.ส.อ. ช. รัชพล ทองมูล หน.เสมียน ฝพธ.พล.ม.3
139 จ.ส.อ. ช. ยอดรักษ์ นามเกาะ นายสิบพยาบาลสัตว(์น้ า) ชุดสัตวแพทย์       

มว.พัฒนาที ่2 ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา 2

140 จ.ส.อ. ช. สุชีพ บิงกระโทก นายสิบส่งก าลัง ตอนส่งก าลัง  สป.2-4 กส.   
 มว.ส่งก าลัง สป.2-4 (เว้นสายแพทย)์     
แผนกควบคุม การส่งก าลัง ศคบ.บชร.2

141 จ.ส.อ. ช. ภิญโญ จันทะฟอง พลขับรถ ตอน รยบ.กลาง  (25 ตัน) 
บก.มว.รยบ. กลาง ร้อย.ขส.รยบ. กลาง 
(ผสม)พัน.ขส.22 บชร.2

142 จ.ส.อ. ช. สมพงษ์ โสภาค นายสิบสุขาภิบาล ชุดเวชกรรมป้องกัน     
พัน.สร.22 บชร.2

143 จ.ส.อ. ช. ปัญญา ใจใหญ่ นายสิบธุรการ บก.หน่วยศัลยกรรมสนาม     
 พัน.สร.22 บชร.2

144 จ.ส.อ. ช. วสันต์ เทพเทวสันต์ิ นายสิบศูนย์ข่าว ตอน สส.ร้อย.บก.พัน.สพ. 
กระสุน 22 บชร.2

145 จ.ส.อ. ช. ชยันต์ เจ๊กอร่าม เสมียนบัญชีคุม มว.บัญชีคุมมว.บัญชีคุม 
ร้อย.สพ.คลังกระสุนพัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2

146 จ.ส.อ. ช. สมยง นะวะศรี นายสิบยุทธการและการข่าว  ตอน บก.พัน.
ร้อย.บก.พัน.สพ. กระสุน 22 บชร.2

147 จ.ส.อ. ช. ประชา ละว้า เสมียนกระสุน มว.บัญชีคุม ร้อย.สพ.ส่งก าลัง
กระสุน พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2

148 จ.ส.อ. ช. ชาญชัย ทาทะสุทธิ์ เสมียนงบประมาณ ฝคง.มทบ.22

149 จ.ส.อ. ช. ยุทธศิลป์ อาษาศรี เสมียน หน่วย สด.อ.เหล่าเสือโก้ก จว.อ.บ.
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150 จ.ส.อ. ช. แสนสุข มหาวงษ์ หน.คลัง ผพธ.มทบ.23

151 จ.ส.อ. ช. นาวา ชัยค าดี เสมียนการเงิน รพ.ค่ายศรีพัชรินทร

152 จ.ส.อ. ช. อ านาจ เนตรจันทร์ เสมียนพระธรรมนูญ มทบ.23

153 จ.ส.อ. ช. นิวัฒน์ ทองใบ นายสิบการภาพ กกร.มทบ.25

154 จ.ส.อ. ช. ไตรภพ เมืองสุข ช่างไม้ ผยย.มทบ.25

155 จ.ส.อ. ช. อรุณ จันทร์หอม เจ้าหน้าทีท่ีดิ่น ผยย.มทบ.25

156 จ.ส.อ. ญ. เครือมาศ ศรีวิลัย ผช.พยาบาล รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
157 จ.ส.อ. ช. เอกลักษณ์ คุณสมบัติ นายสิบซ่อมเวชภณัฑ์ ผสบร.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา

158 จ.ส.อ. ช. ธีระพันธ์ ผลทิพย์ นายสิบส่งก าลัง บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.22
159 จ.ส.อ. ช. ชัยสวรรค์ เชิดบุญเรือง นายสิบธุรการและก าลังพล บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.

กรม ทพ.22

160 จ.ส.อ. ช. ภุชงค์ สายเจริญ เสมียน สส.

161 จ.ส.อ. ช. ณัฐพัชร แก้วยศ เสมียน สส.

162 จ.ส.อ. ช. สุวิศิษฎิ์ อุชม ช่างซ่อมวิทยุถ่ายทอด พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
163 จ.ส.อ. ช. ประพิศ ศรเพชร ประจ า สลก.ทบ.

164 จ.ส.อ. ช. มนตรี สุขลาภ ประจ า สลก.ทบ.

165 จ.ส.อ. ช. วีระ สารประดิษฐ์ ประจ า สลก.ทบ.

166 จ.ส.อ. ช. สายัณห์ ค าถนอม ประจ า สลก.ทบ.

167 จ.ส.อ. ช. พงศพิพัฒ ทศพงศ ประจ า สลก.ทบ.

168 จ.ส.อ. ช. พงษ์ศักด์ิ พุทธา หน.ตอน แรงงาน สบร.รร.จปร.

169 จ.ส.อ. ช. วิสิทธิ์ ศิริสมบูรณ์ จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ช.ร้อย.115

170 จ.ส.อ. ช. ขันติพร สุวรรณสินธุ์ รอง ผบ.มว. บก.มว.รยบ.เทท้าย ช.ร้อย.14
171 จ.ส.อ. ช. ศักด์ิชัย สายัญห์ นายสิบก ากับการซ่อมบ ารุง ตอนซ่อมบ ารุง

เคร่ืองมือ ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.11 พัน.111

172 จ.ส.อ. ช. ฉัตรพงษ์ ประสานพันธ์ จ่ากองพัน บก.พัน.ช.11 พัน.602
173 จ.ส.อ. ช. อนันต์ บุตรจันทร์ พลประจ ารถปัน้จั่น บก.มว. ก่อสร้างทัว่ไป 

ร้อย.ช.ก่อสร้างช.11 พัน.111
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174 จ.ส.อ. ช. วีรศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ พลประจ ารถถากถาง  ตอนเคร่ืองมือตัดและ  
ถม มว.เคร่ืองมือ ก่อสร้างทางระดับร้อย.ช.  
คมศ.พัน.ช.คมศ.พล.ช.

175 จ.ส.อ. ช พิทักษ์ รินฤทธิ์ นายสิบท าเนียบก าลังรบชุดท าเนียบก าลังรบ
หน่วย ขกท.นสศ.

176 จ.ส.อ. ช ชนะ ภูเขาแก้ว หน.ชุด ชุดดักรับและหาทิศมว.ข่าวกรองทาง
สัญญาณร้อย.ขกท.พัน.ขกท.

177 จ.ส.อ. ช. ประจักษ์ มะยม หน.การส่ือสาร ร้อย.รพศ. รพศ.1 พัน.1

178 จ.ส.อ. ช. ประทุม กุหลาบ นายสิบยุทธการ ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.4
179 จ.ส.อ. ช. เรืองชัย เรืองพระยา เสมียนการเงิน ตอน ผบ.พนัร้อย.บก.ส.พนั.35 นสศ.

180 จ.ส.อ. ช. สกล ตุ้มชี นายสิบส่ือสาร ตอน สส.พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.3
181 จ.ส.อ. ช. ทศพล ดีเจริญ ช่างอาวุธ ร้อย.ปจว.4

182 จ.ส.อ. ช. เอนก นิ่งนึก ช่างเขียนแบบ ตอนยุทธการและการฝึก ร้อย.
บก.ส.พัน.35 นสศ.

183 จ.ส.อ. ช. กฤษดา ขันธกมล นายสิบกิจการพลเรือน บก.ร้อย.พนั.รพศ.ศสพ.ร้อย.1

184 จ.ส.อ. ช. ช านาญ พรหมพล ผช.ครู รร.สพศ.ศสพ.
185 จ.ส.อ. ช. สงกรานต์ งามถิ่น ช่างประปา ผยย.กบร.ศสพ.

186 จ.ส.อ. ช. จักรวาลย์ จันที พลขับรถ มว.ขส.ร้อย.บก. นสศ.

187 จ.ส.อ. ช. ฉลอง รักฉ่ าพงษ์ ผช.ครู รร.สพศ.ศสพ.

188 จ.ส.อ. ช. สมชาย ชะวาลา ผบ.หมู่ มว.ระวังป้องกัน ร้อย บก.นสศ.

189 จ.ส.อ. ช. นิกร ดวงจอมดี นายสิบแถลงข่าว ร้อย.ปจว.3

190 จ.ส.อ. ช. สุรพล ศรีพิทักษ์ พนักงานวิทยุ ร้อย.ปจว.4

191 จ.ส.อ. ช. ธีระวัฒน์ สุขส าราญ นายสิบการกีฬา ผสก.กบร.ศสพ.

192 จ.ส.อ. ช. ยุทธนา รัตนวร นายสิบการข่าว ชุด ร้อย. รพศ.รพศ.5 พัน.2

193 จ.ส.อ. ช. เกษมสานต์ งานโคกสูง ประจ า ศสพ.

194 จ.ส.อ. ช. กมล ปูห่ลู่ นายสิบยุทธการ ชุด ร้อย. รพศ.รพศ.5 พัน.2

195 จ.ส.อ. ช. เสถียร ปันแก้ว จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.31
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196 จ.ส.อ. ช. สัมพันธ์ ยานะ จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.33

197 จ.ส.อ. ช. ธีระพงษ์ ยามา นายสิบศูนย์ข่าว ตอนศูนย์ข่าว บก.มว.ศูนย์
ข่าวและน าสาร ร้อย.วศข.ส.พัน.23 ทภ.3

198 จ.ส.อ. ช. นุกูล บุญผ่อง นายสิบหัวหน้าส่วนยิง ป.4 พัน.4

199 จ.ส.อ. ช. ธนกฤต ขันโสม จ่ากองบังคับการ ป.4

200 จ.ส.อ. ช. กิตติพงศ์ ค ามงคล จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.อวบ.ร.7 พัน.1

201 จ.ส.อ. ช. สุนิมิตร ปันเจริญ ผบ.ตอนพยาบาล มว.สร.ร้อย.สสช.ร.7 พัน.1

202 จ.ส.อ. ช. ชูชาติ มิ่งภูษา รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.7 พัน.1

203 จ.ส.อ. ช. กฤษณ์ ช่วยเยียวยา รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.7 พัน.1

204 จ.ส.อ. ช. พัชร อินไชย นายสิบรังสีกรรม รพ.ค่ายกาวิละ
205 จ.ส.อ. ช. เด่นชัย ศรลัมพ์ นายสิบสวัสดิการ มทบ.36
206 จ.ส.อ. ช. กฤต กันทอง นายสิบประจ าหมวด มว.พล.สร.             

รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

207 จ.ส.อ. ช. ชัยณรงค์ อินทรฤทธิ์ นายงาน ผยย.มทบ.310

208 จ.ส.อ. ช. จรัญ ขอบทอง เจ้าหน้าทีท่ีดิ่น ผยย.มทบ.310

209 จ.ส.อ. ช. ชาติ ยิ่มสม ผบ.หมู่ มว.สร.ร้อย.พล.สร.รพ.ค่ายสมเด็จ    
 พระนเรศวรมหาราช

210 จ.ส.อ. ช. ด าเนิน พ่วงพี นายสิบการอักษรลับ ส.พัน.4 พล.ร.4

211 จ.ส.อ. ช. ยงยุทธ ทับโพธิ์ ผบ.หมู.่หมู.่ปล.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.4 พัน.1
212 จ.ส.อ. ช. ชาญณัฐ สมพงษ์ พลประจ าเคร่ืองอัดลม ช.พัน.4 พล.ร.4

213 จ.ส.อ. ช. วิธารณ์ สุขใจ ช่างยานยนต์สายพาน กอง สพบ.พล.ม.1

214 จ.ส.อ. ช. กริช แก้วพินิจ พลขบัรถเกราะ ตอนรถเกราะ ร้อย.ม.ม.2 พนั.7

215 จ.ส.อ. ช. สมปอง วรรณเวช พลขับรถเกราะ หมู่สนับสนุน ร้อย.ม.ม.2 พัน.7
216 จ.ส.อ. ช. ประสิทธิ์ ช้างสนิท นายสิบพยาบาล ตอน สร.ร้อย.บก.ม.2 พัน.7
217 จ.ส.อ. ช. พรประเสริฐ เจริญขึ้น ผบ.หมู่ ตอน ลว.มว.ลว.ร้อย.ม.ม.2 พัน.10

218 จ.ส.อ. ช. สนธยา จอมงูเหลือม พลขับรถสายพาน ร้อย.ม.(ก) ม.3 พัน.18

219 จ.ส.อ. ช. ถวิล ยังวิลัย นายสิบวิเคราะห์ภูมิประเทศ ตอน ยก.ช.3
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220 จ.ส.อ. ช. เสน่ห์ จันทร นายสิบก ากับการซ่อมบ ารุง ช.3 พัน.302
221 จ.ส.อ. ช. วรสิทธิ์ กวนไวยบุตร ผบ.หมู่ ช.3 พัน.302

222 จ.ส.อ. ช. พิษณุ ชัยพิพัฒน์ ช่างปูน ช.3 พัน.302
223 จ.ส.อ. ช. วุฒิชัย ทิพย์โพธิ์ ผู้บังคับ ตอนซ่อมบ ารุง ร้อย.ช.เคร่ืองมือและ

ซ่อมบ ารุงช.3 พัน.302

224 จ.ส.อ. ช. พงษ์พันธ์ สิงห์โตแก้ว พลขับรถบรรทุกหนัก ร้อย.ช.เคร่ืองมือ และ
ซ่อมบ ารุงช.3 พัน.302

225 จ.ส.อ. ช. เฉลิมชัย พรหมอาสน์ ช่างตรวจสภาพสาย ขส.พัน.ซชร.23 บชร.3
226 จ.ส.อ. ช. รัก สุวรรณ์ ช่างซ่อมระบบเชื้อเพลิงและไฟฟา้ พนั.ซบร.23

บชร.3

227 จ.ส.อ. ช. สมชาย เจริญยิ่ง นายสิบรถกู้สาย สพ.พัน.ซบร.23 บชร.3

228 จ.ส.อ. ช. สมพงษ์ เหมือนมี นายสิบรถกู้สาย สพ.พัน.ซบร.23 บชร.3

229 จ.ส.อ. ช. นโรดม กล่ าใย นายสิบรถกู้สาย ช.พัน.ซบร.23 บชร.3

230 จ.ส.อ. ช. นิสิต มากศรทรง หน.พลขับรถ สขส.มทบ.31

231 จ.ส.อ. ช. ณัฐพงศ์ สิทธิพร หน.พลขับรถ สขส.มทบ.31

232 จ.ส.อ. ช. ช านิ เล้ียงรักษา เสมียน สกศ.ศฝ.นศท.มทบ.31

233 จ.ส.อ. ช. ประหยัด สาระไชย เสมียน สง.สด.จว.อ.ต.

234 จ.ส.อ. ช. ปิน่ แดงจ่าย ผบ.หมู่ มว.บร.ร้อย.มทบ.35

235 จ.ส.อ. ช. ศรีโอภาส ทองเล่ียมนาค จ่ากองร้อย กรม ทพ.48

236 จ.ส.อ. ช. สุรเดช พรหมสุวรรณ รอง ผบ.มว. ตอน ถ.มว.ลว.ร้อย.ม.(ลว.) 5
237 จ.ส.อ. ช. สุชาติ ชูเผือก จ่ากองพัน ตอน บก.พัน.ร้อย.สสก.ร.15 พัน.4
238 จ.ส.อ. ช. ณรงค์ ชูชาลี หน.โรงงานแหล่งรวมรถ สขส.มทบ.46

239 จ.ส.อ. ช. ไมตรี โสวภาค ประจ า มทบ.41
240 จ.ส.อ. ช. พิริยะ มาลากาญจน์ ประจ า มทบ.41
241 จ.ส.อ. ช. ปัจจุบัน คลังภักดี นายสิบส่ือสาร บก.ร้อย.ร้อย.ทพ. กรม ทพ.41
242 จ.ส.อ. ช. ภักดี โตตระการ เจ้าหน้าทีค่ านวณ หมู่ยุทธการและอ านวยการ

การยิงร้อย.บก.และ บร.ป.5 พัน.15
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243 จ.ส.อ. ช. อุดม นุ่นสุวรรณ นายสิบพยาบาลกองร้อยหมู่ สร.ร้อย.บก. และ
 บร.ป.5 พัน.15

244 จ.ส.อ. ช. สมชาย รัตนบุรี เสมียนหน่วยสัสดี อ.ย่านตาขาว จว.ต.ง.
245 จ.ส.อ. ช. นุกูล จิตรอักษร นายสิบการกีฬา ฝสก.มทบ.44
246 จ.ส.อ. ช. สมศักด์ิ หะรังศรี เสมียนรหัส ฝสส. มทบ.44
247 จ.ส.อ. ช. วรุวุฒิ บัวผัน นายสิบการสายร้อย.สาย และวิทยุถ่ายทอด   

 ส.พัน.15 พล.ร.15

248 จ.ส.อ. ช. ดุสิต พรหมณา ช่างอาวุธหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46
249 จ.ส.อ. ช เลิศฤทธิ์ อนันต์ ผบ.หมู่ หมู่ปืนเล็ก ร้อย.บก.ศปภอ.ทบ.
250 จ.ส.อ. ช เฉลย สุภจิตร หน.เจา้หน้าทีบ่ันทึกส่วนปฏิบัติการ ศปภอ.ทบ.1

251 จ.ส.อ. ช สมศักด์ิ สุขสะอาด นายสิบเตือนภัยทางอากาศ ศปภอ.ทบ.1 ไม่ได้รับยศสูงขึ้น
252 จ.ส.อ. ช สมบุญ พิสมัย พนักงานเรดาร์ ตอนเรดาร์ส่วนเรดาร์ ศปภอ.ทบ.1

253 จ.ส.อ. ช พงษ์ธร ทรัพย์โฉม หน.วิทยุปลายทาง ตอนโทรคมนาคม ส่วน
การส่ือสาร ศปภอ.ทบ.1

254 จ.ส.อ. ช สุชาติ อ่อนบุญ พลขับรถ หมู่ ซบร ร้อย.ปตอ.ปตอ.2.พัน.1 รอ.
255 จ.ส.อ. ช ธงไชย นรากร ผบ.หมู่ ปตอ.40 มม. ปตอ.1 พัน.5
256 จ.ส.อ. ช. ธรรมนูญ ศรีสมบูรณ์ ผบ.หมู่ สห.ทบ. ไม่ได้รับยศสูงขึ้น
257 จ.ส.อ. ช. มนตรี วงศ์หาญ นายงาน ศอ.สพ.ทบ.
258 จ.ส.อ. ช. ประสิทธิ์ ทองจันทร์ นายสิบยานยนต์ มว.ขนส่งและเคร่ืองทุน่แรง

ผบร.คส.สพ.ทบ.

259 จ.ส.อ. ช. พุฒิพงศ์ นาถึง นายสิบธุรการและก าลังพล รร.รด.ศศท.
260 จ.ส.อ. ช. บัญชา เหมาะใจ ครูผู้ช่วย รร.รด.ศศท.

261 จ.ส.อ. ช. เสียน สว่างศรี ครูผู้ช่วย รร.รด.ศศท.

262 จ.ส.อ. ช. ประเสริฐ พันธุต์าวงษ์ เสมียน รร.ม.ศม.

263 จ.ส.อ. ช. ปิยะ มณีท า นายสิบยานยนต์ หมู่ซ่อมบ ารุงกองร้อย 
ร้อย.ป.ป.71 พัน.712

264 จ.ส.อ. ช. พิษณุ พรพีรกุล จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ป.ป.72 พัน.721
265 จ.ส.อ. ช. อัมพร เหมือนอบ จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ป.ป.72 พัน.722
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266 จ.ส.อ. ช. ไพบูลย์ แก้วพรม เจ้าหน้าทีค่ านาณ บก.มว.จร.ร้อย.จร.ป.71 
พัน.711

267 จ.ส.อ. ช. วีระ สายหยุด พลขับรถ หมู่ ป.ร้อย.ป.ป.71 พัน.712
268 จ.ส.อ. ช. อุดม อ่ าสอาด พลขับรถ หมู่ส่งก าลังกองพัน ร้อย.บร.ป.71 

พัน.712

269 จ.ส.อ. ช. พรมมา สุจริต จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ป.ป.71 พัน.712 ไม่ได้รับยศสูงขึ้น
270 จ.ส.อ. ช. มรุต เตชะวณิช ประจ า สก.ทบ.
271 จ.ส.อ. ช. ธนาวุฒิ เวทีกุล เสมียน สก.ทบ.
272 จ.ส.อ. ช. พงษ์พันธุ์ เอี่ยมสอาด ผบ.หมู่ รพ.อ.ป.ร
273 จ.ส.อ. ญ. กมลพร ทองแถม นายสิบสูทกรรม รพ.อ.ป.ร ไม่ได้รับยศสูงขึ้น
274 จ.ส.อ. ช. บุญชู จันทร์มูล เสมียนการเงิน
275 จ.ส.อ. ช. เกษม สุวรรณรัตน์ ช่างซ่อมเคร่ืองวัดประกอบการบินอาวุโส    

ช่างซ่อมเคร่ืองวัดประกอบการบินอาวุโส    
ตอนโรงงานซ่อม มว.สนับสนุนโดยตรง     
ร้อย.ซบร.บ.ทบ.สนับสนุนโดยตรง พนั.ซบร.บ.ทบ.

276 จ.ส.ท. ช. พิทยา ไชยชนะแสง เสมียนหน่วย สด.อ.หนองนาค า จว.ข.ก.

   ตรวจถูกต้อง
            พ.ท.  สรสิน   โพธิทอง
                     หน.กพ.ทบ.
                     14 ส.ค. 62



1 พ.ท. ช. ไพฑูรย์ ทองทิพย์ หน.สก.ทบ. สก.ทบ.

2 พ.ท. ช. สุนทร ศิริธรรม รอง หก.กกร.มทบ.41 ทภ.4

3 พ.ท. ช. บุญเกียรติ ล้ิมรุ่งยืนยง ผช.ผอ.กอง ฝ่ายอากาศ กยก.ทน.3 ทภ.3

4 ร.อ. ช. สมศักด์ิ รัชวการ นายทหารการกระสุน มทบ.41 ทภ.4

5 ร.ท. ช. ประยูร อินทร์จ ารูญ ประจ าแผนก สปช.ทบ. สปช.ทบ.

6 จ.ส.อ. ช. ชาญศักด์ิ มาโต จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.บ.ปีกหมุนใช้งาน
ทัว่ไป 2 พัน.บ.41

ศบบ.

7 จ.ส.อ. ช. ค ามี ศรีหงษ์ ผบ.มว.ส่ือสาร ม.4 รอ. ทภ.1

8 จ.ส.อ. ช. พนม ภูร่ะหงษ์ พลขับรถสายพาน ม.4 พัน.11 รอ. ทภ.1

9 จ.ส.อ. ช. สมนึก แสนเหวิน รอง ผบ.มว.พัน.ร.มทบ.11 ทภ.1

10 จ.ส.อ. ช. สราวุธ เกษศรี ประจ า มทบ.14 ทภ.1

11 จ.ส.อ. ช. รณชัช อารมณ์เอื้อ จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.อวบ.ร.16 พนั.1 ทภ.2

12 จ.ส.อ. ช. สุรชัย ภูทองพันธ์ รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.23 พัน.1 ทภ.2

13
จ.ส.อ. ช. ยุทธชัย กุลบุญมา พลขับรถ หมู่ ช.มว.ช.ร้อย. ช.สนาม ช.พัน.6 

พล.ร.6
ทภ.2

14 จ.ส.อ. ช. ปัญญา กันยารัตน์ นายสิบส่งก าลังสายแพทย ์บก.รพ.ค่ายศรีสองรัก ทภ.2

15 จ.ส.อ. ช. พลภัทร อริยะทรัพย์ไพศาล นายสิบส่งก าลัง บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.22 ทภ.2
16 จ.ส.อ. ช. พสิษฐ์ บุญช่วย หน.การส่ือสาร บก.ร้อย.ร้อย.รพศ.รพศ.5 พัน.1 นสศ.

17 จ.ส.อ. ช. ธีรภัทร์ พลลาภ นายสิบประจ าหมวด รร.สพศ.ศสพ. นสศ.

18 จ.ส.อ. ช. ไพโรจน์ โคกทอง พลขับรถ มว.ขส.ร้อย.บก. นสศ. นสศ.

19 จ.ส.อ. ช. พจน์สัณฑ์ พวงมาลัย นายสิบควบคุมการวิเคราะห์ ตอน ยก.ช.3 ทภ.3

     ตรวจถูกต้อง
                          พ.ท.  สรสิน   โพธิทอง

                      หน.กพ.ทบ.
                        14 ส.ค. 62

บัญชรีายชื่อก าลังพลทีถู่กระงับจากการขอลาออกจากราชการ
ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของ กห. ตามมต ิ(กขท.)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รับยศอย่างเดยีว)

หน่วยต าแหน่งล าดบั ยศ เพศ ชื่อ สกุล

ณ วันที ่2 ตลุาคม 2562



ล ำดบั หน่วย/ชั้นยศ พล.ท. พล.ต. พ.อ.(พ.) พ.อ. พ.ท. พ.ต. ร.อ. ร.ท. ร.ต. จ.ส.อ. จ.ส.ท. รวม

1 สลก.ทบ. 1 2 11 1 5 20
2 กร.ทบ. 2 2
3 กบ.ทบ. 1 1
4 สปช.ทบ. 2 2
5 สห.ทบ. 1 1
6 กง.ทบ. 1 1 2
7 พธ.ทบ. 1 2 3
8 วศ.ทบ. 1 1
9 สก.ทบ. 1 2 3
10 สบ.ทบ. 1 1 1 3
11 นรด. 1 1 3 5
12 พบ. 5 1 1 1 1 2 11
13 ยศ.ทบ. 3 3 1 4 1 12
14 รร.จปร. 2 1 3
15 สส. 2 1 3 6
16 กช. 3 1 1 6 11
17 ขส.ทบ. 2 2
18 สพ.ทบ. 2 2 4
19 พล.ป. 1 1 3 7 12
20 สง.ปรมน.ทบ. 3 3
21 ขกท. 1 2 3
22 ศบบ. 5 5
23 นปอ. 3 2 7 12
24 นสศ. 2 1 3 3 18 27
25 ทภ.1 5 3 10 13 10 102 143
26 ทภ.2 7 6 8 3 6 50 1 81
27 ทภ.3 1 4 3 3 4 40 55
28 ทภ.4 1 2 3 5 7 2 2 14 36

1 2 28 4 37 21 41 28 31 275 1 469

   ตรวจถูกต้อง
            พ.ท.  สรสิน   โพธิทอง
                      หน.กพ.ทบ.
                        14 ส.ค. 62

บัญชสีรุปก ำลังพลทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนดของ กห. 

ตำมมต ิ(กขท.)  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (รับยศอย่ำงเดยีว) ณ วันที ่2 ตลุำคม 2562

รวม




